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ACORDO DE EMPRÉSTIMO N° 8639 - BR 

TERMO DE REFERÊNCIA N° /2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 118 

PASSAGENS MOLHADAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA PARAIBA 

RURAL SUSTENTÁVEL. 

MODALIDADE: SDO — SOLICITAÇÃO DE OFERTAS — DE ACORDO COM 0 

REGULAMENTO DO BANCO MUNDIAL. 

1. OBJETIVO 

Contratação de Empresa de Engenharia para Execução/Implantação de Passagens 

Molhadas no âmbito do Programa "PARAIBA RURAL SUSTENTÁVEL", conveniado entre o 

Governo do Estado da  Paraiba  e o Banco Mundial, objetivando a operacionalização das ações 

técnicas de engenharia, com execução mediante o regime de Administração Indireta, para 

atender as necessidades do PROJETO COOPERAR, conforme descrição abaixo: 

Item Descrição Unidade Quantidade 

01 
Contratação de empresa de Engenharia para 
Construção/ de Passagens Molhadas 

Subprojeto 118 

1.1. Localização 

Os serviços de que trata o item 1.1 deste TR deverão ser executados  ern  comunidades 

rurais dos municípios do Estado  (la Paraiba,  relacionadas no Anexo 1. 

2. JUSTIFICATIVA 

O PARAÍBA RURAL SUSTENTAVEL, é um programa de política pública, 

focado na redução da pobreza e na promoção do desenvolvimento local sustentável, mediante 

a ampliação do acesso aos subprojetos de infraestrutura e sociais. 

0 Programa prevê a implantação de obras de infraestrutura como melhorias pontuais 

de acesso rural, que tem por objetivo minorar os efeitos das aguas na época das chuvas, 
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garantindo assim a travessia de veículos e pedestres, o escoamento da produção, o acesso As 

escolas, propiciando e facilitando a integração entre as comunidades 

Para implantação das obras de infraestrutura no que refere a Passagens Molhadas se 

faz necessário a contratação de empresas de engenharia. 

3. DO PROCEDIMENTO LICITATGRIO 

3.1. Licitação Pública Nacional-  NCB,  de acordo com as Diretrizes do Banco Mundial. 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

	

4.1. 	Os serviços serão aceitos, provisoriamente, logo após a execução pelo (a) 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência, 

na proposta e de acordo com os relatórios de medição; 

	

4.2. 	Os Serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as Especificações Técnicas, parte integrante deste Termo de Referência, e na proposta 

da Contratada, devendo ser reparado de acordo com o estabelecido no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, a contar da notificação da Contratada, As suas custas, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades. 

	

4.3. 	Os serviços serão aceitos, definitivamente, no todo ou em parte, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade 

e quantidade do material utilizado e dos serviços executados, bem como aceitação mediante 

termo circunstanciado. 

	

4.4. 	Se a aceitação dos serviços for efetuada por unidade descentralizada, a unidade 

recebedora, por intermédio de servidor ou comissão designada, deverá encaminhar A unidade 

pagadora relatório declarando a aceitação dos serviços executados e a conformidade das 

especificações técnicas e quantitativos juntamente com a Nota Fiscal; 

	

4.5. 	0 aceite provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução dos serviços contratados. 
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5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. 	A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua  respective  proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

5.1.1. Efetuar a entrega dos bens e o fornecimento dos serviços em perfeitas 

condições, no prazo e local indicado pela Coordenação do COOPERAR, em estrita observância 

das especificações do Termo de Referência e da proposta apresentada, acompanhado da 

respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, 

tipo, procedência e prazo de garantia; 

5.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com 

os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990); 

5.1.3. Substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, no prazo 

máximo de 15 (quinze)  dies,  o produto com vícios, e/ou os serviços executados em desacordo 

com o estabelecido; 

5.1.4. Atender, prontamente, a quaisquer exigências da Coordenação do COOPERAR, 

inerentes ao objeto da presente licitação; 

5.1.5. Comunicar a Coordenação do COOPERAR, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento 

do prazo previsto, com a devida comprovação; 

5.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.1.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que esta obrigada, exceto 

nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na Minuta de Contrato; 

5.1.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

5.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdencierios, fiscais, comerciais, taxes, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação 

de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

5.1.10. Obter junto aos órgãos competentes as licenças ambientais e hídricas, conforme 

consta das especificações técnicas em anexo. 
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6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.1 - Introdução 

Os serviços objeto do presente TDR referem-se, exclusivamente, á construção de obras 

civis, em comunidades rurais distribuídas em 68 (sessenta e oito) municípios do Estado da  

Paraiba  e 409 (quatrocentos e nove) comunidades rurais, conforme constam no Anexo 1. 

A qualificação técnica a ser exigida na habilitação das empresas constará dos seguintes itens: 

a) Certidão de Registro da Empresa e seus Responsáveis Técnicos no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia - CREA da região competente, que comprove atividade 

relacionada com o objeto desta TR; 

b) Certidão (5es) de Acervo Técnico, expedida pelo CREA, atestando que a LICITANTE 

possui em seu quadro permanente, na data da apresentação dos Documentos de 

Habilitação e Propostas de Preços, Profissional (is) de nível superior ou outro 

devidamente reconhecido pela referida entidade, detentor (es) de Atestado (s) de 

Responsabilidade Técnica, emitido (s) por pessoa jurídica de Direito Público ou Privado, 

de serviços ou obras, para execução de obras civis; 

c) A comprovação de que o (s) profissional (is) acima referido (s) pertence (m) ao quadro 

permanente da EMPRESA deve ser feita através de copia da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social — CTPS do (s) profissional (is), ou do estatuto ou contrato social, no 

caso de sócio, bem como por contrato de prestação de serviços regido pela legislação 

civil (Acórdão 1888/2011 — PLENÁRIO — TCU. O (s) profissional (is) indicado (s) pela 

Empresa como responsável (is) técnico (s) por serviços de construção de obras civis 

devera (5o) ter formação de engenharia civil, conforme Lei Federal n.° 5.194 de 24 de 

dezembro de 1996. 

d) Atestado (s) de capacidade técnico-operacional registrado (s) no CREA da respectiva 

região onde os serviços foram executados, acompanhado (s) de sua (s) respectiva (s) 

Certidões de Acervo Técnico  (CAT),  que comprovem a EMPRESA LICITANTE, ter 

executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, 

estadual, municipal ou do distrito federal, ou ainda, para empresa privada, serviços de 

características técnicas similares as do objeto da presente licitação. 
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e) 0(s) profissional (is) indicado(s) e registrado(s) no CREA pela licitante, deverá  (ão)  

firmar declaração (6es)  corn  firma reconhecida em cartório, de que não possui vinculo 

empregaticio com os serviços públicos federal, estadual ou municipais, de que aceitam 

sua indicação como responsáveis técnicos da obra objeto deste edital, de que 

participará (5o) permanentemente da execução das obras e serviços objeto deste Edital, 

de que assume inteira responsabilidade técnica pela execução das obras e serviços 

objeto deste Edital, e que se sujeita as especificações técnicas da mesma. 

f) É vedada a indicação do mesmo profissional, para fins de comprovação de capacidade 

técnica, por mais de uma EMPRESA, hipótese que, se verificada, resultara na 

inabilitação de todas as EMPRESAS que simultaneamente indicarem o mesmo 

profissional; 

g) Sere admitida a substituição posterior do (s) profissional (is) indicado (s) pela EMPRESA 

para fins de comprovação de capacitação técnica, desde que por outro (s) profissional 

(ais) de experiência equivalente ou superior, previamente aprovada pela 

CONTRATANTE; 

h) Relação da equipe técnica que se encarregará da execução das obras, coerente com o 

porte e o cronograma físico da obra, indicando, para cada profissional, a respectiva 

qualificação, a função e o tempo de atividade na função; 

i) Cronograma Físico-financeiro; 

j) Cronograma de permanência de mão de obra e equipamentos para execução das 

obras, coerente com plano de trabalho e cronograma físico apresentado; 

6.2— Equipe Chave 

6.2.1 Equipe Chave 

A empresa contratada devera se comprometer, caso considerado adjudicatário do 

objeto da licitação, que disporá de pessoal técnico de competência reconhecida, para 

execução dos serviços, com equipe formada no mínimo pelos seguintes profissionais: 
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1 por contrato 
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Coordenador Engenheiro Civil Superior 

Engenheiro Civil Superior 1 por lote  Junior  

Profissional da  

Area  de Meio 

Ambiente 

Superior 1 por contrato Pleno 

Profissional da  

Area  de Geologia 
Superior 1 por contrato Pleno 

Quadro 01 

6.2.2 Comprovação de Capacidade Técnico Operacional (referente aos profissionais de 

nível superior): 

- 01 Engenheiro Civil (Coordenador): Tenha formação em Engenharia Civil  minima  

de 10 (dez) anos e tenha exercido a função de Responsável Técnico, referente a 

serviços compatíveis com o objeto da licitação e comprovado através de  CAT  (Certidão 

de Acervo Técnico); 

- 01 Engenheiro Civil (Júnior): Tenha formação em Engenharia Civil  minima  de 05 

(cinco) anos e tenha exercido a função de Responsável Técnico, referente a serviços 

compatíveis com o objeto da licitação e comprovado através de  CAT  (Certidão de 

Acervo Técnico); 

- 01 Profissional da  Area  de Meio Ambiente (Pleno): Tenham formação superior na  

Area  de Meio Ambiente  minima  de 5 (cinco) anos e tenham exercido a função de 

Responsável Técnico, referente a serviços compatíveis com o objeto da licitação e 

comprovado através de  CAT  (Certidão de Acervo Técnico); 

- 01 Profissional da  Area  de Geologia (Pleno): Tenham formação superior na  area  de 

Geologia,  minima  de 5 (cinco) anos e tenha exercido a função de Responsável Técnico, 

referente a serviços compatíveis com o objeto da licitação e comprovado através de  

CAT  (Certidão de Acervo Técnico); 

Os profissionais de Engenharia Civil descritos no Quadro 01 deverão 

apresentar: 

a) Inscrição ou registro em suas respectivas Entidades de Classe; 

b) Comprovação de experiência profissional, através de Acervo Técnico do 

Profissional, mediante a apresentação da Certidão de Acervo Técnico  (CAT),  emitida 
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pela Entidade de Classe, compatíveis com o objeto da licitação, e que no mínimo 

contenham os seguintes serviços: 

• Execução de obras de Terraplenagem, Corte e Aterro mecanizado de terreno 

para construção de tanques e lagoas (Tanques de Evaporação, Lagoas de 

Estabilização e similares); 

• Execução de Aterros compactados para construção de taludes em terra 

destinados a construção de lagoas de evaporação, lagoas de estabilização e 

similares; 

• Execução de obras hidráulicas para a construção de linhas adutoras e redes de 

abastecimento de água; 

• Execução de obras Civis em Alvenaria de tijolos e Concreto Armado; 

Os profissionais de Engenharia Ambiental descrito no Quadro 01 deverão 

apresentar: 

a) Inscrição ou registro em suas respectivas Entidades de Classe; 

b) Comprovação de experiência profissional, através de Acervo Técnico do 

Profissional, mediante a apresentação da Certidão de Acervo Técnico  (CAT),  emitida 

pela Entidade de Classe, compatíveis com o objeto da licitação, e que no mínimo 

contenham os seguintes serviços: 

• Elaboração e execução de Projetos de Proteção Ambiental e/ou RAS(Relatório 

Ambiental Simplificado) PCNPRAD (Piano de Controle Ambiental/ Plano de 

Recuperação de  Areas  Degradadas) e/ou EIA-RIMA (Estudo de Impacto 

Ambiental/ Relatório de impacto Ambiental) (Referente ao tipo de obra a ser 

contratada por este TR). 

Os Profissionais da  Area  de Geologia descritos no Quadro 01 deverão 
apresentar: 

a) Inscrição ou registro em suas respectivas Entidades de Classe; 

b) Comprovação de experiência profissional, através de Acervo Técnico do 
Profissional, mediante a apresentação da Certidão de Acervo Técnico  (CAT),  emitida 
pela Entidade de Classe, compatíveis com o objeto da licitação, e que no minimo 
contenham os seguintes serviços: 

• Planejamento e Execução de construções em  areas  de proteção ambiental; 

• Mapeamento e Estudos Geológicos e Topográficos de terrenos; 

• Recuperação de  areas  ambientais; 

• Avaliação de variáveis hidricas e de solos de solos. 
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6.2.3 Comprovação de que o profissional pertence ao quadro permanente da 

empresa 

A Comprovação de que o profissional pertence ao quadro permanente da empresa, 

através de: 

- No caso de vinculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado 

no órgão de Registro de Comércio competente, do domicilio ou sede da licitante; 

- No caso de ser Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual 

ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de 

sociedade anônima; 

- No caso de vinculo empregaticio: copia da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstre o n° 

de registro, qualificação civil ou contrato de trabalho em vigor, com a última alteração de 

salário; 

- Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA da Sede ou Filial da 

licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a apresentação de um dos 

seguintes documentos: Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no 

Ministério do Trabalho; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do 

profissional; ou Contrato Social ou última Alteração Contratual Consolidada se houver; ou 

Contrato de prestação de serviços, devidamente registrado em Cartório de Registro de Títulos 

e Documentos. 

- No caso de profissional autônomo contratado: contrato de prestação de serviço 

firmado pelas partes e devidamente registrado em Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos. 

7. INSUMOS DISPONÍVEIS 

A Unidade de Gerenciamento do Projeto Cooperar disponibilizara o acesso da empresa 

contratada ao banco de dados e outras fontes de informações existentes. 

Por outro lado, serão de responsabilidade da empresa contratada as despesas de 

viagens e transportes referentes as visitas e reuniões  necessaries  para viabilização das 

atividades propostas nestes Termos de Referência. 
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8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. A Contratante obriga-se a: 

8.1.1. Aceitar provisoriamente os serviços; 

8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços 

executados provisoriamente com as Especificações Técnicas constantes do presente termo de 

referência, do Edital e da proposta da Contratada, para fins de aceitação e recebimento 

definitivos; 

8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

de servidor especialmente designado; 

8.1.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto da seguinte forma: 

• 0 pagamento dos serviços executados não será efetuado em parcela 

única, ficando limitado a um número minimo de 03 (três) parcelas num 

periodo de execução de até 120 (cento e vinte) dias. Para obras com 

período de execução acima de 120 (cento e vinte) dias a liberação poderá 

ser efetuada em cinco parcelas; 

9. Para efetivação do pagamento deverá ser apresentado pela empresa prestadora de 

serviços, juntamente com o Projeto Cooperar, um Relatório de Acompanhamento e 

Fiscalização, contendo a Planilha de Medição dos Serviços executados. 0 pagamento da 

perfuração do poço e da rede adutora levará em conta a quantidade executada em metros. 

10. CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

10.1. 	A fiscalização da contratação será exercida por um representante da 

Coordenação do COOPERAR, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 

execução do contrato, e de tudo dará ciência à mesma; 

10.1.1.0 representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução do contrato. 

10.1.2.A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior. 

10.1.3.0 fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o 

nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 
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necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos a autoridade competente para as providências cabíveis. 

11. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

	

11.1. 	0 prazo de vigência do contrato  sera  de 210 dias, a contar da data de assinatura 

do instrumento contratual, podendo ser renovado nas hipóteses previstas no  art.  57§ 

10 da Lei 8.666/1993. 

12. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1 	0 prazo para execução das obras e serviços é de 180 (cento e oitenta) dias 

corridos, contados a partir da data de emissão da ordem de serviços. 

Para o cumprimento do prazo estabelecido as obras e serviços deverão ser executados durante 

o horário normal, aos finais de semana, feriados e eventualmente no periodo noturno, se 

necessário. 

13. DOS ANEXOS 

	

13.1. 	Faz parte deste Termo de Referência como se nele estivesse escrito os 

seguintes anexos: 

Anexo 1 — Planilha com os locais determinados para execução/implantação dos 

Subprojetos de Passagens Molhadas - por Região/Município/Comunidade, divididos 

em 10 (dez) lotes. 

Anexo 	118 Projetos Executivos de Passagens Molhadas. 

Serão fornecidos à empresa vencedora do processo licitatório os Projetos 

Executivos  corn  todos. os elementos  necessaries  a execução da obra. 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A disciplina das sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 

contratação 6 aquela prevista no edital da  NCB  — Licitação Pública Nacional, conforme Manual 

para Aquisição de Bens, Obras, Serviços Técnicos e Serviços de Consultoria do BANCO 

MUNDIAL. 

15, DA HASUITAÇÃO 

A contratada deverá atender a todos os requisitos constantes no edital da  NOB  — 

Licitação  Publics  Nacional, conforme Manual para Aquisição de Bens, Obras, Serviços 

Técnicos e Serviços de Consultoria do BANCO MUNDIAL 
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15.1. 

n° 8.666/93. 

A contratada deverá atender a todos os requisitos constantes na seção li da Lei 

16. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

	

16.1. 	Os proponentes devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e 

subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o 

processo de licitação/seleção, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os 

propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a) "Pratica corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 

vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de 

licitação/seleção ou na execução de contrato/convénio; 

b) "Prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar 

o processo de licitação/seleção ou de execução de contrato/convênio; 

c) "Pratica colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 

licitantes/proponentes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 

licitador/convocador, visando estabelecer pregos em níveis artificiais e não competitivos; 

d) "Pratica coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, as 

pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo 

licitatório/seletivo ou afetar a execução do contrato/convênio. 

e) "Prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 

declarações falsas aos representantes do Banco Mundial, com o objetivo de impedir 

materialmente a apuração de alegações prevista neste contrato;  (ii)  atos cuja intenção seja 

impedir materialmente o exercício do direito de o Banco Mundial promover inspeção. 

	

16.2. 	Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, pelo Banco Mundial, mediante 

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa 

física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a 

outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o 

envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas, 

fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 

contrato financiado pelo organismo. 

	

16.3. 	Considerando os propósitos das cláusulas acima, o proponente vencedor, como 

condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a 

ser financiado, em parte ou integralmente, pelo Banco Mundial, mediante adiantamento ou 

reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 

possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 

relacionados à licitação/seleção e à execução do contrato/convénio. 
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17. COMBATE AO ASSÉDIO SEXUAL E À EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL 

	

17.1. 	0 Banco Mundial exige que os destinatários do seu financiamento observem e 

façam observar, incluindo em todos os acordos e contratos no âmbito dos Projetos financiados 

com o Banco, seja com a equipe do Projeto Cooperar, empreiteiros, fornecedores e outros 

terceiros, disposições para prevenção do "Assédio Sexual" e da "Exploração e Abuso Sexual", 

sob as seguintes disposições: 

	

17.2. 	0 mutuário, beneficiários ou partes envolvidas têm a obrigação de relatar 

imediatamente ao Banco Mundial, incidentes em atividades ou operações financiadas ou 

administradas pelo Banco Mundial, relativas a Assédio Sexual e Exploração e abuso sexual. 

	

17.3. 	0 Banco Mundial aplica as definições das Nagães Unidas, que afirma que: 

a) "Exploração e abuso sexual em relação a beneficiários no contexto das operações do 

BANCO MUNDIAL são definidos como qualquer abuso real ou tentado de uma posição 

de vulnerabilidade, poder diferencial ou confiança, para fins sexuais, incluindo, entre 

outros, lucro monetário, social ou  politico  da exploração sexual de terceiros (exploração 

sexual); a intrusão física real ou ameaçada de natureza sexual, seja pela força ou sob 

condições desiguais ou coercitivas (abuso sexual). " 

b) "0 Assédio Sexual é qualquer avanço sexual indesejado, solicitação de favor sexual ou 

outra conduta verbal, não verbal ou física de natureza sexual que interfira de maneira 

irracional no trabalho, altere ou seja uma condição de emprego, ou crie um ambiente de 

trabalho infimidador, hostil ou ofensivo." 

João Pessoa/PB, 	de 	 de 2022. 

Elisane Abrantes de Sousa Luz 

Gerente Operacional 

PROJETO COOPERAR 

COORDENADOR  Ds  COOPERAR 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS- 

CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS 

INTRODUÇÃO 

0 objetivo destas especificações é estabelecer normas e critérios para a 

execução de projetos executivos de construção de passagem molhada, de modo que• 

os materiais, equipamentos, procedimentos para execução, controle e medição de 

todos os serviços:, previstos deverão atender integralmente as NORMAS PARA 

MEDIÇA0 DE SERVIÇOS RODOVIARIOS DOS DERs, complementadas pelas 

Especificações Gerrais para Obras Rodoviárias do DNIT ou, quando necessário, 

particularizações dessas. 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

a) E exigência da Contratante, que todos os materiais a serem empregados na 

obra, deverão ser novos e de primeira qualidade. 

b) As normas e especificações obedecerão ás regulamentações da ABNT, DER, 

DNIT e normas próprias das  concessionaries locals  de serviços públicos. 

c) Toda obra devera ser acompanhada de detalhes fornecidos em desenhos e 

memorial descritivo, os quais obedecerão aos critérios da construção definida. 

d) No caso de divergências entre projetos e especificações, serão adotados os 

seguintes critérios; 

- Em caso de omissão de especificações, prevalecerá o disposto no projeto; 

- Quando houver omissão no projeto, prevalecerá o disposto nas 
especificações, ou  sera  feita a  consults  ao autor do projeto; 

Em caso 	discrepância entre o definido no projeto e nas especificações, 

será consultada a fiscalização. 

e) Para todos os  materials  utilizados, as marcas e modelos deverão 	aprovados 

pela fiscalização/supervisão. 	
LuizTa as Medtire5  
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f) A contratada  sera  obrigada a empregar na construção, pessoal especializado. A 

fiscalização terá poderes para afastar da obra qualquer funcionário que julgar 

indispensável ou prejudicial ao bom andamento dos serviços. 

g) No local da obra, devera haver um responsável local pela mesma e, na sua 

ausência, um preposto, com plenos poderes para representá-lo na administração da 

obra e nas relações com a fiscalização/supervisão. 

h) Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ou projetos, 

somente serão considerados extraordinários, quando autorizados pela 

fiscalização/supervisão e com os órgãos envolvidos no projeto. 

I) A Contratada deverá confeccionar as placas exigidas pelos órgãos financiadores 

e técnicos envolvidos no projeto e execução. 

j) A inobservância das presentes especificações ou projetos implica na não 

aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a contratada refazer as partes 

renegadas sem direito a indenização. 

ADMINISTRAÇÂo wpm_ pA.OBRA 

A construtora devera manter na obra um preposto seu, com conhecimentos 

que lhe permitam conduzir com perfeição a execução de todos os serviços, projetos 

e especificações da obra. Deverá manter permanentemente atualizado 1 (um) Livro 

de Ocorrências para anotações diárias da obra 

Essa despesas  sac)  parte da planilha de orçamento em itens independentes da 

composição de custos unitários, especificados como administração local. 

nnoBILIzAgito E DESMOBILIZAÇÃO 

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização 

imediatamente após assinatura do contrato de forma a poder dar inicio efetivo e 

concluir a obra dentro do prazo contratual. 
No final da obra, a empreiteira devera remover todas as instalações do 

acampamento e canteiro de serviço, equipamentos, construções provisórias, detritos 

e restos de materiais, de modo a entregar as  areas  utilizadas totalmente limpas. 

Os custos correspondentes a estes serviços incluem, mas na e limitam 

necessariamerite  ads  seguintes: 
iz Ta 	Medeiros 
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- Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de 

propriedade da empreiteira ou sublocado, ate o canteiro de obra e sua posterior 

retirada; 

- Despesas relativas A movimentação de todo o pessoal ligado a empreiteira 

ou As suas subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior 

regresso a seus locais de origem; 

- Despesas relativas As viagens nerPssárias para execução dos serviços, ou 

determinadas pela Contratante, realizadas por qualquer pessoa ligada A empreiteira, 

qualquer que seja sua duração ou natureza. 

PLACA DA OBRA 

A placa da obra deverá terá dimensões de 2,00x3,00 m, com formato e 

inscrições a serem definidas Contratante.  Sera  executada conforme padrão utilizado 

pelo DER/PB, com chapas planas de  ago  zincado n° 16, em conformidade com Norma 

ABNT NBR 11904:2015, suporte de fixação em secção quadrada de 3" madeira de 

lei, pintado com duas- demãos, com tinta a base de borracha clorada ou esmalte 

sintético branco, com fixação através de parafusos, arruelas, porcas e elementos 

metálicos galvanzados, contendo peliculas reto refietiva Tipo Ill A,  ern  acordo com 

Norma NBR 14644/2013. As inscrições deverão ter todas as informações básicas 

sobre a obra. 

EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADO 

Construção de deposito em canteiro de obras que servirá de apoio para deposito de 

matérias, bem como utilização de atividade ligada a obra. 

LOCAÇÃO DA OBRA COM GBARITO: 

A locação devera ser executada por aparelho e somente por profissional 

habilitado (utilizando instrumentos e métodos adequados), utilizando gabarito de  

/SLIM  
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tábuas corridas e que deverá implantar marcos (estacas de posição) com cotas de 

nível perfeitamente definidas para demarcação dos eixos.  Sera  necessário fazer a 

verificação das estacas de posição (piquetes) da fundação, por meio da medida de 

diagonais (linhas traçadas para permitir a verificação, com o propósito de constituir-

se hipotenusa de triângulos retângulos, cujos catetos se situam nos eixos da 

locação), estando à precisão dentro dos limites aceitáveis pelas normas usuais de 

construção. 

TERRAPLENAGEM 

Na execução dos serviços objeto do presente contrato serão adotadas as 

Especificações Gerais do DER/PB, abaixo discriminadas: 

• ESP  - DER/PB - T - 01/97 - Serviços Preliminares. 

• ESP  - DER/PB - T - 02/97 - Caminhos de serviço. 

• ESP  - DER/PB -'T - 03/97 - Cortes. 

a 	ESP  - DER/PB - T - 04/97 - Empréstimos. 

• ESP  - DER/PB - T - 05/97 - Aterros. 

Complementarmente serão adotadas as Especificações Gerais para Obras 

Rodoviárias do  OMIT,  abaixo discriminadas, ressalvadas as modificações e 

acréscimos específicos indicados nas Especificações Particulares: 

Serviços Preliminares DNER-ES 278/97 

Caminhos de Serviço DNER-ES 279/97 

Cortes DNER-ES 280/97 

Empréstimos DNER-ES 281/97 

Aterros DNER-ES 282/97 

PASSAGEM MOLHADA 

Escavação carga e transporte em material de  la  categoria e/ou 24  

categoria elou 3a  categoria: 

Compreende os serviços de escavação do material ao longo da passagem 

itdeégirtss  
as 
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molhada seja para execução da fundação ou da própria estrutura do maciço, 

devendo-se obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo projeto e pela 

fiscalização. 

0 material retirado  sera  reaproveitado (quando possível) para execução de 

aterros e a sobra será removida para local previamente destinada. 

Concreto magro: 

0 concreto magro deverá ser utilizado como base onde  sera  assentado a 

estrutura da passagem molhada,  sera  utilizado no trago 1:4:8. 

Uma das principais funções do concreto magro 6 a regularização do terreno. 

Desta forma, o maior cuidado antes da aplicação do lastro é a nivelação e a 

compactação desta  area  para que o próprio concreto tenha um bom suporte 

Concreto ciclópico para fundação, paredes e alas: 

A fundação, paredes e alas serão executadas em concreto ciclópico, 

respaldada no nível do terreno firme e regularizado. 

0 concreto ciclópico consiste no preparo, transporte dos materiais, 

lançamento, adensamento e cura do concreto que  sera  constituído de 70% de 

concreto e 30% de pedra rachão.  Sera  confeccionado em concreto simples fck>=15 

MPa, preparado a parte, cujo volume, por ocasião do lançamento será 

progressivamente incorporada uma quantidade de pedra rachão não superior a 30% 

do volume de concreto já preparado. 

As pedras a serem utilizadas deverão ser resistentes, tipo granito ou basalto, 

não devendo se fragmentar quando percutidas a marretas, apresentando-se isentas 

de qualquer impregnação orgânica, devendo ser molhadas e não apresentar fissuras 

ou sinais de decomposição. 

Forma comum de madeira: 

Para confecção da parede, está prevista a utilização de fôrma de madeira, 

podendo ser substituida por forma metálica obedecendo-se o projeto d engenharia. 
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As formas e escoramentos obedecerão aos critérios das normas da ABNT e 

as especificações de serviço DNIT para forma comum de madeira. Os escoramentos 

obedecerão, também, os critérios estabelecidos pela norma da ABNT. As escoras 

roliças deverão ter no máximo, uma única emenda, não situada no traço médio. Antes 

do lançamento da argamassa e das pedras, as formasdeverão ser limpas e molhadas 

até a saturação. 

Piso em concreto estrutural fcle--20 MPa e= 20 cm:  

Sera  executado em concreto estrutural, fck = 20Mpa,com espessura de 20,0 

cm e é destinado a evitar a penetração de agua, especialmente por via capilar. 

De preferência, a concretagem do lastro  sera  efetuada em operação continua 

e ininterrupta para que se evite juntas de concretagem e, consequentemente, pontos 

sensíveis de percolação. 

Junta de dilatação  

Execução das juntas de dilatação, elásticas de a cada 5metros. Constituídas 

por perfis de  PVC  de alta densidade, concebidas para apresentar excelentes 

características de flexibilidade e durabilidade. 

Fornecimento e Assentamento de tubos de concreto diâmetro 1.000 

Os tubos serão do tipo ponta e bolsa com armadura circular dupla e diâmetro 

de 1.000mm, sendo assentados, alinhados e encaixados em berço de concreto 

ciciópico. 

Depois de assentados, os tubos serão rejuntados com argamassas de cimento 
e areia no traço 1:3 (cimento e areia média). 

Serão executados testes de vedação das juntas dos tubos com uso defumaça.  

(ESP  - DER/PB - D - 04/97 - Bueiros Tubulares e DNIT 023/2004- Bueiros tubulares 

de concreto). 
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Enrocamento de Pedra Arrumada  

Sera  realizado enrocamento a montante e jusante da passagem molhada (Vide 

detalhamento no projeto executivo) que é um dispositivo amortecedor formados por 

estrutura executada em pedra arrumada, destinado à proteção de taludes e canais, 

contra efeitos erosivos ou solapamentos, causados pelos fluxos d'água. 

Balizador de tubo de  PVC  rigido 3" ,com enchimento de concreto:  

Sera()  implantados balizadores de tubo de  PVC  rígido 3", com enchimento de 

concreto simples, longitudinalmente dispostos sobre a passagem molhada de forma 

a possibilitar o tráfego durante o período de sangria. 

Deverão ser obedecidas as dimensões, espaçamentos e distancias conforme 

projeto. 
Os balizadores deverão apresentar boa resistência a impactos além de estar 

devidamente afixados sobre o maciço. 
A superfície externa deve ter faixas refietiva, preferencialmente com cores 

preta e amarelo alternadamente. Recomenda-se que os balizadores sejam fixados 

ao longo das laterais da plataformas e rampas, espaçadas entre 3,00 m. Serão 

fixados 02 ferros de 10.0mm desde a base até o topo do tubo de 1,00m de altura e 

preenchido com preenchimento de concreto fck=10mpa. 

EQUIPAMENTOS 
Recomendam-se, no mínimo, os seguintes equipamentos: 

- Caminhão basculante; 

- Caminhão de carroceria fixa; 

- Betoneira ou caminhão betoneira; 

- Grupo gerador; 

- Guincho ou caminhâo com grua ou "Munck"; 

- Serra elétrica para fôrmas; 

- Vibradores de  place  ou de imersão. 



GOVERNO 
DA PARAIBA 

Todo equipamento a ser utilizado deverá ser vistoriado, antes do inicio da 

execução do serviço de modo a garantir as condições apropriadas de operação, 

sem o que não ser autorizada a sua utilização. 

MANEJO AMBIENTAL 

Durante a execução das obras deverão ser preservadas as condições 

ambientais exigindo-se, entre outros os seguintes procedimentos: 

- Todo o material excedente de escavação ou sobras deverá ser removido das 

proximidades dos dispositivos, evitando provocar o seu entupimento; 

- 0 material excedente removido será transportado para local pré-definido em 

conjunto com a fiscalização cuidando-se ainda para que este material não seja 

conduzido para os cursos d'água, de modo a não causar assoreamento; 

- Nos  pantos  de deságüe dos dispositivos deverão ser executados obras de 

proteção, para impedir a erosào das vertentes ou assoreamento de cursos d'água; 

- Durante o desenrolar das obras deverá ser evitado o tráfego desnecessário de 

equipamentos ou veículos por terrenos naturais, de modo a evitar a sua desfiguração; 

- Caberá à fiscalização definir, caso não previsto em projeto, ou alterar no projeto, o 

tipo de revestimento a adotar nos dispositivos implantados, em função das condições 

locais; 

- Além destas, deverão ser atendidas, no que couberem, as recomendações da 

DNER-ISA 07 — Instrução de Serviço Ambiental, referentes a captação, condução e 

despejo das Aguas superficiais ou subsuperficiais. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serao medidos de acordo com os seguintes critérios: 

- Serão medidos os volumes em metros cúbicos e classificados os materiais 

referentes as escavações necessárias à execução da fundação da passagem 

molhada; 
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- A fundação e o maciço da passagem molhada serão medidos pelo seu volume, 

determinado em metros cúbicos, incluindo fornecimento e colocação de materiais, 

mão-de-obra e encargos, equipamentos, ferramentas e eventuais necessários a sua 

execução; 

- O como do bueiro tubular de concreto será medido pelo seu comprimento, 

determinado em metros, acompanhando as declividades executadas, incluindo 

fornecimento e colocação de materiais, mão-de-obra e encargos, equipamentos, 

ferramentas e eventuais necessários a sua execução; 

- A execução de formas em madeira será medida em metros quadrados incluindo 

fornecimento e colocação de materiais, mão-de-obra e encargos, equipamentos, 

ferramentas e eventuais necessários a sua execução; 

- 0 piso em concreto  sett  medido em metros cúbicos incluindo fornecimento e 

colocação de materiais, mão-de-obra e encargos, equipamentos, ferramentas e 

eventuais necessários a sua execução; 

- Os balizadores de concreto serão medidos por unidade, de acordo com as 

especificações respectivas; 

- O serviço recebido e medido da forma descrita é pago conforme respectivo prego 

unitário contratual, no qual estão inclusos todos os itens; abrangendo inclusive a mão-

de-obra com encargos sociais, BDI, e ‘quipamentos necessários aos serviços. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

INTRODUÇÃO 

0 objetivo destas especificações é estabelecer normas e critérios para a 

execução de projetos executivos de construção de Pavimentação de Via de Acesso, 

de modo que os materiais, equipamentos, procedimentos para execução, controle e 

medição de todos os serviços previstos deverão atender integralmente ás NORMAS 

PARA MEDIÇAO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DOS DERs, complementadas 

pelas Especificações Gerais para Obras Rodoviárias do DNIT ou, quando 

necessário, particularizações dessas. 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

a) É exigência da Contratante, que todos os materiais a serem empregados na 

obra, deverão ser novos e de primeira qualidade. 

b) As normas e especificações obedecerão ás regulamentações da ABNT, DER, 

DNIT e normas próprias das concessionárias locais de serviços públicos. 

c) Toda obra deverá ser acompanhada de detalhes fornecidos em desenhos e 

memorial descritivo, os quais obedecerão aos critérios da construção definida. 

d) No caso de divergências entre projetos e especificações, serão adotados os 

seguintes critérios: 

- Em caso de omissão de especificações, prevalecerá o disposto no projeto; 

- Quando houver omissão no projeto, prevalecerá o disposto nas 

especificações, ou  sera  feita consulta ao autor do projeto; 

- Em caso de discrepância entre o definido no projeto e nas especificações, 

será consultada a fiscalização. 



e) Para todos os materiais utilizados, as marcas e modelos deverão ser aprovados 

pela fiscalização/supervisão. 

f) A contratada  sera  obrigada a empregar na construção, pessoal especializado. A 

fiscalização terá poderes para afastar da obra qualquer funcionário que julgar 

indispensável ou prejudicial ao bom andamento dos serviços. 

g) No local da obra, deverá haver um responsável local pela mesma e, na sua 

ausência, um preposto, com plenos poderes para representá-lo na administração da 

obra e nas relações com a fiscalização/supervisão. 

h) Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ou projetos, 

somente serão considerados extraordinários, quando autorizados pela 

fiscalização/supervisão e com os órgãos envolvidos no projeto. 

i) A Contratada devera confeccionar as placas exigidas pelos órgãos financiadores 

e técnicos envolvidos no projeto e execução. 

j) A inobservância das presentes especificações ou projetos implica na não 

aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a contratada refazer as partes 

renegadas sem direito a indenização. 

1- SERVIÇOS PREMILINARES: 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

A construtora deverá manter na obra um preposto seu, com conhecimentos 

que lhe permitam conduzir com perfeição a execução de todos os serviços, projetos 

e especificações da obra. Deverá manter permanentemente atualizado 1 (um) Livro 

de Ocorrências para anotações diárias da obra 

Essas despesas são parte da planilha de orçamento em itens independentes 

da composição de custos unitários, especificados como administração local. 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas á mobilização 

imediatamente após assinatura do contrato de forma a poder dar inicio efetivo e 

concluir a obra dentro do prazo contratual. 



No final da obra, a empreiteira deverá remover todas as instalações do 

acampamento e canteiro de serviço, equipamentos, construções provisórias, 

detritos e restos de materiais, de modo a entregar as  areas  utilizadas totalmente 

limpas. 

Os custos correspondentes a estes serviços incluem, mas não se limitam 

necessariamente aos seguintes: 

- Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de 

propriedade da empreiteira ou sublocado, ate o canteiro de obra e sua posterior 

retirada; 

- Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à empreiteira 

ou as suas subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior 

regresso a seus locais de origem; 

- Despesas relativas as viagens necessárias para execução dos serviços, ou 

determinadas pela Contratante, realizadas por qualquer pessoa ligada a 

empreiteira, qualquer que seja sua duração ou natureza. 

PLACA DA OBRA 

A placa da obra deverá terá dimensões de 2,00x3,00 m, com formato e 

inscrições a serem definidas pela Contratante.  Sera  executada conforme padrão 

utilizado pelo DER/PB, com chapas planas de aço zincado n° 16, em conformidade 

com Norma ABNT NBR 11904:2015, suporte de fixação em secção quadrada de 3" 

madeira de lei, pintado com duas demãos, com tinta a base de borracha clorada ou 

esmalte sintético branco, com fixação através de parafusos, arruelas, porcas e 

elementos metálicos galvanizados, contendo peliculas reto refletiva Tipo Ill A, em 

acordo com Norma NBR 14644/2013. As inscrições deverão ter todas as 

informações básicas sobre a obra. 

EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADO 

A Construção de deposito em canteiro de obras que servirá de apoio para 

deposito de matérias, bem como utilização de atividade ligada a obra, correrão 

exclusivamente por conta da CONTRATADA, bem como todas as despesas com 



relação â construção, manutenção e administração dos canteiros de obra e 

acampamento.  

Sera  obrigatório o conhecimento prévio do local da obra e terá o 

construtor total responsabilidade sobre todos os serviços e despesas necessários 

durante a execução do movimento de terra, drenagem e muros de arrimo, inclusive 

remoção de elementos estranhos à construção. 

A CONTRATADA  sera  responsável pela manutenção da ordem nas  

areas  de sua responsabilidade, mantendo serviço de vigilância no canteiro de 

obra, até a conclusão do contrato. 

Em hipótese alguma a CONTRATANTE responderá por eventuais danos ou 

perdas de materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer no 

canteiro de obra. 

2-TERRAPLANAGEM 

Na execução dos serviços objeto do presente contrato serão adotadas as 

Especificações Gerais do DER/PB, abaixo discriminadas: 

• ESP  - DER/PB - T - 01/97 - Serviços Preliminares. 

• ESP  - DER/PB - T - 02/97 - Caminhos de serviço. 

• ESP  - DER/PB - T - 03/97 - Cortes. 

• ESP  - DER/PB - T - 04/97 - Empréstimos. 

• ESP  - DER/PB - T - 05/97 - Aterros. 

Complementarmente serão adotadas as Especificações Gerais para Obras 

Rodoviárias do DNIT, abaixo discriminadas, ressalvadas as modificações e 

acréscimos específicos indicados nas Especificações Particulares: 

• Serviços Preliminares DNER-ES 278/97 

• Caminhos de Serviço DNER-ES 279/97 

• Codes  DNER-ES 280/97 

• Empréstimos DNER-ES 281/97 

• Aterros DNER-ES 282/97 



DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA 

A limpeza manual do terreno com raspagem superficial, compreenderá os 

serviços de capina, roçado, destocamento, queima e remoção, de forma a deixar a  

area  livre de raizes e tocos de arvores.  

Sera  procedida periódica remoção de todo o entulho e detrito que venha a 

se acumular no terreno no decorrer da obra. 

ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1a CATEGORIA COM 

DMT 0,00M A 200M, EM CAMINHAO BASCULANTE: 

0 Material de 1a categoria, compreende os solos em geral, residuais ou 

sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, 

qualquer que seja o teor de umidade apresentado. 0 processo de extração é 

compatível com a utilização de  "Dozer"  ou  "Scraper"  rebocado ou motorizado. 

Cortes são segmentos cuja implantação requer escavação do terreno natural, 

ao longo do eixo e no interior dos limites das seções do projeto, que definem o 

corpo estradal. As operações de corte compreendem: 

- escavação dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de 

terraplenagem indicado no projeto; 

- carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras; 

Estes materiais retirados deverão ser reaproveitados (quando possível) ou 

transportados para locais previamente indicados pela fiscalização, de forma a não 

causar transtornos, provisórios ou definitivos a obra, com DMT de 0,00 m a 

200,00m. 

ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE  la  CATEGORIA COM 

DMT 800,00M A 1.000,00M, EM CAMINHAO BASCULANTE: 

0 Material de 18  categoria, compreende os solos em geral, residuais ou 

sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, 

qualquer que seja o teor de umidade apresentado. 0 processo de extração é 

compatível com a utilização de  "Dozer"  ou  "Scraper"  rebocado ou motorizado. 



Cortes são segmentos cuja implantação requer escavação do terreno natural, 

ao longo do eixo e no interior dos limites das seções do projeto, que definem o 

corpo estradai. As operações de corte compreendem: 

- escavação dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de 

terraplenagem indicado no projeto; 

- carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras; 

Estes materiais retirados deverão ser reaproveitados (quando possível) ou 

transportados para locais previamente indicados pela fiscalização, de forma a não 

causar transtornos, provisórios ou definitivos a obra, com DMT de 800,00 m a 

1.000,00 m. 

ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE r CATEGORIA COM 

DMT 0,00M A 200M, EM CAMINHAO BASCULANTE: 

0 Material de 2a  categoria, compreende os solos de resistência ao desmonte 

mecânico inferior a da rocha não alterada, cuja extração se processe por 

combinação de métodos que obriguem a utilização do maior equipamento de 

escarificação exigido contratualmente; a extração eventualmente pode envolver o 

uso de explosivos ou processo manual adequado. Estão incluidos nesta categoria 

os blocos de rocha de volume inferior a 2 m3  e os matacões ou pedras de diâmetro 

médio compreendido entre 0,15 m e 1,00 m  

Codes  são segmentos cuja implantação requer escavação do terreno natural, 

ao longo do eixo e no interior dos limites das seções do projeto, que definem o 

corpo estradal. As operações de corte compreendem: 

- escavação dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de 

terraplenagem indicado no projeto; 

- carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras; 

Estes materiais retirados deverão ser reaproveitados (quando possível) ou 

transportados para locais previamente indicados pela fiscalização, de forma a não 

causar transtornos, provisórios ou definitivos à obra, com DMT de 0,00 m a 

200,00m. 

ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE EM MATERI DE r CATEGORIA COM 

DMT 0,00M A 200M, EM CAMINHAO BASCULANTE: 



O Material de 3a categoria, compreende os materiais com resistência ao 

desmonte mecânico equivalente à rocha não alterada e blocos de rocha com 

diâmetro médio superior a 1,00 m, ou de volume igual ou superior a 2 m3, cuja 

extração e redução, a fim de possibilitar o carregamento, se processem com o 

emprego continuo de explosivos. 

Cortes são segmentos cuja implantação requer escavação do terreno natural, 

ao longo do eixo e no interior dos limites das seções do projeto, que definem o 

corpo estradal. As operações de corte compreendem: 

- escavação dos materiais constituintes do terreno natural ate o gre de de 

terraplenagem indicado no projeto; 

- carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras; 

Estes materiais retirados deverão ser reaproveitados (quando possível) ou 

transportados para locais previamente indicados pela fiscalização, de forma a não 

causar transtornos, provisórios ou definitivos à obra, com DMT de 0,00 m a 

200,00m. 

COMPACTAÇÃO DE  ATERRO  A 100% DO PROCTOR 

A execução de compactação em aterro, compreende o espalhamento, 

aeração, umedecimento e acabamento do material a ser aterrado. 

0 aterro deverá ser feito por superposição de camadas de 0,20 m a 0,40 m 

de espessura, umedecidas, recalcadas e apertadas. Em seguida, será empregado 

rolo compactado vibratório de solos ou tipo placa, para uma compactação mais 

eficaz e que alcance 100% do  proctor.  

A necessidade da compactação de aterro, se faz necessária para que não 

ocorra patologias na obra, tais como: 

• Recalques dos platôs finais de terraplenagem (a compactação diminui os 

vazios do solo); 

• Deslizamento de solo em taludes (a compactação aumenta a resistência do solo); 

• Diminuição das erosões devido a incidência de águas pluviais (o solo com menos 

vazios e mais resistente torna-se menos erosivo) 



A eficiência da compactação é medida por um índice chamado Grau de 

Compactação. 

Para aferir o grau de compactação deve-se executar o acompanhamento 

técnico da obra com o auxilio de laboratório de campo e engenheiro especializado e 

em conformidade com a Especificação de Serviço DNER-ES 282/97. 

3 - PAVIMENTAÇÃO 

Na execução dos serviços objeto do presente contrato serão adotadas as 

Especificações Gerais do DER/PB, abaixo discriminadas: 

• PAVIMENTAÇÃO 

• ESP  - DER/PB - P - 01/97 - Regularização do subleito 

• ESP  - DER/PB - P - 02/97 - Camadas estab. granulometricamente 

• ESP  - DER/PB - P - 09/97 - Pavimentação com paralelepípedos. 

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 

Operação destinada a conformar o leito estradal, transversal e longitudinal, 

obedecendo as larguras e cotas constantes das notas de serviços de terraplenagem 

do projeto, compreendendo cortes ou aterros até 20cm de espessura. 

REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA 

Os pavimentos graníticos serão constituídos de pedras entalhadas em forma 

de paralelepípedos e assentados sobre camada de areia de modo conveniente a 

fim de possibilitar o entrosamento necessário e obedecer as condições projetadas 

de greide, alinhamento e perfil transversal. 

Os paralelepípedos deverão ser de granito ou de outras rochas que 

satisfaçam as condições estabelecidas nesta especificação. 



As condições exigidas para a rocha são: 

- Durabilidade (sulfato de sódio)  maxima  6%(DNER-ME 89-64). 

- Peso especifico aparente, mínimo 2.400 Kgf/m3  (ABNT-MB 29-69). 

- Desgaste Los Angeles, máximo 40% (DNER-ME 35-64) . 

As dimensões dos paralelepípedos serão as seguintes, em média: 

- Comprimento 	0,15m 

- Largura 	 0,11m 

-Altura 	 0,11m 

A areia para assentamento deverá constituir-se de partículas limpas, duras e 

duráveis, isentas de torrões de argila e matérias estranhas, obedecendo à seguinte 

granulometria: 

Peneira n°.3 (6,35mm) 	% que passa = 100 

Peneira n°. 200 (0,074mm)% 	% que passa = 5 a 15 

O cimento deverá satisfazer a especificação "Cimento  Portland  Comum", 

ABNT-EB-1. 

As juntas serão preenchidas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

Logo após a conclusão do serviço de assentamento dos paralelepípedos, o 

calçamento  sera  devidamente compactado com o rolo compactador liso, do tipo 

tandem. Qualquer irregularidade ou depressão que venha a surgir durante a 

compactação, devera ser prontamente corrigida, removendo e recompondo os 

paralelepípedos com maior ou menor adição do material de assentamento, em 

quantidade suficiente para completa correção de defeito verificado. 

O rejuntamento dos paralelepípedos  sera  efetuado logo que seja terminada a 

compactação. 0 intervalo entre uma e outra operação, fica a critério da 

Fiscalização; entretanto, o rejuntamento deverá acompanhar de perto o 

assentamento, principalmente em regiões chuvosas ou sujeitas a outras causas que 

possam danificar o calçamento já compactado. 

O alinhamento e perfil do meio-fio serão verificados antes do inicio do 

calçamento. Não deverá haver desvios superiores a 0,05 m, em relação ao 

alinhamento e perfil estabelecidos. 

A superfície do calçamento não devera apresentar, sob uma régua de 3,00m 

de comprimento sobre ela disposta em qualquer direção, depressão superior a 0,01 

m. 

A espessura da camada de areia para assentamento devera ser de 5cm a 



7cm. 

As dimensões admitidas para as juntas dos paralelepípedos será de, no 

máximo, 0,015 m numa fileira completa; permite-se que no máximo, 30% das juntas 

excedam o limite estabelecido. 

4— DRENAGEM 

Na execução dos serviços objeto do presente contrato serão adotadas as 

Especificações Gerais do DER/PB, abaixo discriminadas: 

• ESP  - DER/PB - D - 01/97 - Sarjetas e Valetas. 

• ESP  - DER/PB - D - 02/97 - Meio Fios (Banquetas). 

• ESP  - DER/PB - D - 03/97 - Entradas, Saídas e Descidas D'água. 

ESCAVAÇÃO DE VALETA E DRENO EM MATERIAL DE ia  CATEGORIA 

Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou 

não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor de umidade 

apresentado. 0 processo de extração é compatível com a utilização de  "Dozer"  ou  

"Scraper"  rebocado ou motorizado. 

A Escavação para valeta e dreno de material de 12  Categoria, compreende 

os serviços de escavação do material ao longo do acesso seja para execução 

drenagem, devendo-se obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo projeto e 

pela fiscalização. 

ESCAVAÇÃO DE VALETA E DRENO EM MATERIAL DE 22  CATEGORIA 

Compreende os solos de resistência ao desmonte mecânico inferior A da 

rocha não alterada, cuja extração se processe por combinação de métodos que 

obriguem a utilização do maior equipamento de escarificação exigido 

contratualmente; a extração eventualmente pode envolver o uso de explosivos o 



processo manual adequado. Estão incluídos nesta categoria os blocos de rocha de 

volume inferior a 2 m3  e os matacões ou pedras de diâmetro médio compreendido 

entre 0,15 me 1,00 m. 

A Escavação para valeta e dreno de material de 2a  Categoria, compreende 

os serviços de escavação do material ao longo do acesso seja para execução 

drenagem, devendo-se obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo projeto e 

pela fiscalização. 

ESCAVAÇÃO DE VALETA E DRENO EM MATERIAL DE 3a CATEGORIA 

Compreende os materiais com resistência ao desmonte mecânico 

equivalente à rocha não alterada e blocos de rocha com diâmetro médio superior a 

1,00 m, ou de volume igual ou superior a 2 m3, cuja extração e redução, a fim de 

possibilitar o carregamento, se processem com o emprego continuo de explosivos. 

A Escavação para valeta e dreno de material de 3a  Categoria, compreende 

os serviços de escavação do material ao longo do acesso seja para execução 

drenagem, devendo-se obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo projeto e 

pela fiscalização. 

CONCRETO SIMPLES TRAÇO 1:3:6 (LINHA D'ÁGUA EM CONCRETO) 

A linha d'água é o espaço destinado A drenagem de água, sendo 

desnivelada em relação ao pavimento. As guias direcionam o fluxo de água até os 

pontos de escoamento e drenagem pluvial. 

Será executado em concreto simples traço 1:3:6, espessura de 6 cm,  Eck  >1= 

15Mpa 

VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE TIPO VPC-02 

As valetas de proteção de cortes tem como objetivo interceptar as Aguas que 

escorrem pelo terreno natural a montante, impedindo-as de atingir o talude de corte. 

As valetas de proteção serão construídas em todos os trechos em corte onde o 

escoamento superficial proveniente dos terrenos adjacentes possa atingir o talude 



comprometendo a estabilidade do corpo estradal. Deverão ser localizadas 

proximamente paralelas às cristas dos cortes, a uma distância entre 2,0 a 3,0 

metros. 0 material resultante da escavação deve ser colocado entre a valeta e a 

crista do corte e apiloado manualmente. 

0 projeto tipo e suas considerações estão incluidas ao final deste volume. 

SARJETA DE PROTEÇÃO DE CORTE TIPO STC-02 

A sarjeta de corte tem como objetivo captar as águas que se precipitam 

sobre a plataforma e taludes de corte e conduzi-las, longitudinalmente à rodovia, até 

o ponto de transição entre o corte e o aterro, de forma a permitir a saida lateral para 

o terreno natural ou para a valeta de aterro, ou então, para a caixa coletora de um 

bueiro de greide. As sarjetas devem localizar-se em todos os cortes, sendo 

construídas à margem dos acostamentos, terminando em pontos de saída 

convenientes (pontos de passagem de corte para aterro ou caixas coletoras). 

0 projeto tipo e suas considerações estão incluidas ao final deste volume. 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO GRANÍTICO (CINTA DE 

TRAVAMENTO) 

Serão executados cordões em meio fio granítico a cada 10 metros devido a 

forte inclinação da via, evitando assim que esforço de tração possa arrancar a 

pavimentação em paralelo. 

MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-03 

0 meio-fio se trata de um elemento de concreto que exerce a função de 

limitador físico do leito carroçavel (ruas, avenidas, estradas) e do passeio público 

(calçadas). Através do meio-fio é possível evitar que o fluxo de águas precipitadas 

(enxurrada) avance sobre o passeio público. 



Para os meio-fios pré-moldados ou moldados  in  loco", a resistência  minima  

do concreto á compressão exigida aos 28 dias é de  Eck  = 25Mpa. 

0 projeto tipo e suas considerações estão incluídas ao final deste volume. 

PINTURA DE BANQUETA A CAL (2 DEMÃOS) 

Após assentamento do meio fio (banqueta) deverá ser aplicado duas demãos 

de Cal nas suas faces externas. 

JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO, 0-22 ATE 30CMA 

Execução das juntas de dilatação elásticas (nas calçadas) de a cada 5,00 m. 

Constituídas por perfis de  PVC  de alta densidade, concebidas para apresentar 

excelentes características de flexibilidade e durabilidade. 

4— OBRAS DE CONTEÇÃO 

CALÇADA DE CONCRETO (e=0,08m) 

Será executado em concreto simples, espessura de 8 cm, Fck >1= 20Mpa, 

junta de dilatação a cada 5,0 m, devendo ser adensado com placa vibratória e 

sarrafeado 

O concreto deverá ser lançado sobre um leito de terra devidamente 

regularizada e apiloada de modo que garanta a espessura acima especificada e que 

ngo ocorra recalques na calcada. 

A qualidade do concreto utilizado na confecção dos passeios será verificada 

através de ensaio de resistência à compressão simples, em corpos de prova 

cilíndricos moldados no local de concretagem e submetidos à cura, de acordo com 

os métodos DNER-ME 46-64 e 91-64. 



EQUIPAMENTOS 

Recomendam-se, no mínimo, os seguintes equipamentos: 

- Caminhão basculante; 

- Caminhão de carroceria fixa; 

- Betoneira ou caminhão betoneira; 

- Grupo gerador; 

- Guincho ou caminhão com grua ou "Munck"; 

- Serra elétrica para f6rmas; 

- Vibradores de placa ou de imersão. 

Todo equipamento a ser utilizado deverá ser vistoriado, antes do inicio da 

execução do serviço de modo a garantir as condições apropriadas de operação, 

sem o que não ser autorizada a sua utilização. 

MANEJO AMBIENTAL 

Durante a execução das obras deverão ser preservadas as condições 

ambientais exigindo-se, entre outros os seguintes procedimentos: 

- 	Todo o material excedente de escavação ou sobras deverá ser removido das 

proximidades dos dispositivos, evitando provocar o seu entupimento; 

- 0 material excedente removido será transportado para local pré-definido em 

conjunto com a fiscalização cuidando-se ainda para que este material não seja 

conduzido para os cursos d'água, de modo a não causar assoreamento; 

- Nos pontos de deságue dos dispositivos deverão ser executados obras de 

proteção, para impedir a erosão das vertentes ou assoreamento de cursos d'água; 



obra 

- Monitoramento e Manutenção Continua por equipe especializada. 

- Durante o desenrolar das obras devera ser evitado o trafego desnecessário de 

equipamentos ou veículos por terrenos naturais, de modo a evitar a sua 

desfiguração; 

- Caberá à fiscalização definir, caso não previsto em projeto, ou alterar no projeto, o 

tipo de revestimento a adotar nos dispositivos implantados, em função das 

condições locais; 

- Além destas, deverão ser atendidas, no que couberem, as recomendações da 

DNER-ISA 07 — Instrução de Serviço Ambiental, referentes a captação, condução e 

despejo das Aguas superficiais ou subsuperficiais. 

ANALISE DE RISCO E SOLUÇÕES 

A análise de risco avalia quais são as principais ameaças e oportunidades 

que podem afetar o desempenho de um projeto, e o impacto que seria causado por 

esses riscos caso eles se concretizem. Além disso, a análise de riscos serve para 

orientar medidas de prevenção, mitigação e resposta. 

Em se tratando de Via de Acesso bem projetadas e construídas, 

evidentemente que o risco de ineficácia constitui um evento de probabilidade baixa 

e pode-se desenvolver diferentes estratégias para lidar com o problema de 

supervisão de suas condições de segurança e atenuação dos riscos. 

Os principais riscos seriam: 

- Probabilidade dos eventos de carga 

- Probabilidade do comportamento estrutural 

- Probabilidade da resposta humana 

As principais soluções seriam: 

- Bons Projetos Técnicos desenvolvidos 

- Execução por Empresa de Competência Técnica Reconhecida 

- Fiscalização/Supervisão Técnica de todos os processos para execução da 
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CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição dos serviços executados será efetuada em conformidade com a 

umidade de medida indicada na planilha orçamentária para cada item de serviço e 

segundo as orientações estabelecidas por estas especificações. 

O serviço recebido e medido da forma descrita é pago conforme respectivo 

prego unitário contratual, no qual estão inclusos todos os itens; abrangendo 

inclusive a mão-de-obra com encargos sociais JUl, equipamentos necessários 

aos serviços. 
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